Referat af styregruppemødet 14. august 2017
Tilstede: Jette, Niels, Allan, Anders, John.
Afbud: Anne, Mogens, Jansen, Laura.
Fravær: Marina, Anni.
1: Valg af ordstyrer: Niels
2: Valg af referent: John
3: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
4: Godkendelse af referat: Godkendt
5: Økonomi. Ikke noget nyt.
6: Igangværende produktioner:
- PH - Premiere torsdag 26. okt.
Styregruppen ønsker at invitere Kurt med til næste styregruppemøde, så vi kan høre lidt om
forløbet. Styregruppen har også nogle spørgsmål i forhold til om der kan startes nye produktioner
op sideløbende. Anders inviterer Kurt til møde 14.9.
Specielt i forhold til budget og for at høre, hvordan det går generelt.
- Grys forestilling - Premiere 7. september - 9. 10. og 16. september.
Der øves heftigt. Billetsalgsoplysninger hentes hos Poul.
7: Kommende produktioner/aktiviteter:
Nikolajs projekt med Nissebanden blev drøftet igen.
Anders foreslog, at vi som styregruppe kunne stå for projektet.
John mente ikke, at det var styregruppens ansvar. At forestillingerne må opstå, når nogen har
kræfterne og ideerne til at stå som ansvarlige.
Kulturnat 29. september 2017.
Niels deltager i mødet mandag d. 4. september og er fortsat tovholder på projektet.
Kurts gruppe deltager.
Måske kan teatersportsgruppen bidrage til kulturnatten. Anders tager kontakt til Gitte.
8: Brugerrådet.
Brugerrådet er i gang med at planlægge kulturnatten.
9: Huset:
Jette forestår billedophængning og der er frigivet midler til indkøb af rammer.
Vi har konstateret at der igen er en vandskade/fugt i kælderen, samt i rekvisitten.
John kontakter Ivan.
10: PR: Intet nyt om punktet. Vi forventer, at de igangværende produktioner udsender reklame
m.v.
11: Nyhedsbrev:
Kontingentopkrævning, foreningsdagen 9. september, Grys forestilling. Kurts forestilling,
Kulturnat.
Anders er tovholder på indsamling af materiale.

12: Opfølgning på Visionsdagen
Årshjul og hjemmeside sættes på som punkt til næste møde.
Anne vil gerne være med til at lave hjemmeside sammen med Lea.
13: DATS-kurser.
Hvis man skal tilbydes individuelle kurser skal man være betalende aktivt medlem af foreningen..
Vi drøftede også muligheden for at invitere de øvrige amatørscener til fælleskursus hos os..
Mogens undersøger mulighed for lyskursus med Jens Damsager hos DATS og kommer med oplæg
til næste møde.
14: Fremtidige mødedatoer. Vi arbejder ud fra at vi veksler mellem mandage og torsdage.
Mødestart kl. 19.00.
Torsdag d. 14. sep.
Mandag d. 9. okt.
Torsdag d. 9. nov.
Mandag d. 4. dec.
16: Evt: Intet til punktet

